
 

1 
 

 پدرام یبر اشعار عل شهر تاکستانمعارف مذهبی  ریثتأ

 

  .2رضا رحمانی، 1 یمحمد رحمان

  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان -2

 elmfarhang@chmail.irمحمد رحمانی: *

 

 

 :خالصه

است و به آداب و  یتاکستان یتات شیپدرام شاعر گو یتاکستان بر اشعار عل شهر مذهبیمعارف  ریتأث یپژوهش بررس نیا هدف

به دلیل توجه جامع به زندگی آدمی و  و مذهبی موضوعات دینی. گرددیاشاره م موضوعات مذهبیمنطقه در خصوص  نیرسوم ا

 یهایرسازیتصوبرخوردار بوده و جنبه  ییباال تیمذکور از اهم شیدر فرهنگ و ادب گواهمیت دادن به دو جهان مادّی و معنوی 

خطه  نیمردم ا یبر زندگ یشگرف ریمختلف تأث یهایژگیبا داشتن و ژهیبه طور و و مذهبی امور دینیاست.  تیشاعرانه حائز اهم

به فرهنگ و آداب  نکهیااست. مقاله حاضر عالوه بر  دهیخصوص گرد نیدر ا یو رسوم خاصآداب  شیدایرو موجب پ نیداشته، از ا

دین و شاعرانه  ریتصاو لیو تحل فیاشاره دارد، بلکه به توص و مذهبی برخورد با موضوعات دینیو رسوم تات زبانان تاکستان در 

 ن،یصورت گرفته است. بنابرا یدانیو م یاصورت کتابخانهها بهداده یآوراست. جمع افتهیاختصاص  زیام نپدرعلی در اشعار  ،مذهب

آئین و شده  یپژوهش سع نی. در اشودیدر اشعار پدرام پرداخته م ،مذهبیشاعرانه  ریتصاو لیو تحل فیبه توص قیتحق نیا رد

 .پدرام اشاره شود یآن در اشعار عل ریشده و به تأث دهیکش ریبه تصو موضوعات کشاورزیمربوط به  مراسم

 

 ، پدرامتاکستان، تات، مذهب ،معارف دینی :یدیکل واژگان
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 مقدمه -1

و هر آنچه به صورت  شدیاندیم یسخن بدان معناست که آنچه آدم نیملت است. ا کی شهیفرهنگ و اند یتمام نما ۀنییآ اتیادب

نهان و آشکار  یایبه زوا نیسرزم کی یبا مطالعه آثار ادب توانیرو م نیاست. از هم انینما اتیدر ادب زندیسر م یرفتار خاص از و

در  زیرا ن شانیا نییو موضوعات گوناگون، رسوم و آ هادهیاقوام مختلف نسبت به پد دگاهیبر شناخت د وهبرد و عال یمردمان آن پ

 نیعواطف و احساسات بشر است و چنانچه ا ۀرسان اتیادب گر،ید یقرار داد. از سو لیو تحل هیمختلف مورد تجز عیها و وقامناسبت

 نیاز ا یبه عنوان جزئ تواندیمربوط به آن م یهادهیو پد عتیبه طب یآدم ساساتاح میریدر نظر بگ تیکلّ کیمقوله را به عنوان 

در اکثر  پردازدیم عتیکه به وصف طب یچه آن دسته از آثار ادب ستیمدعا ن نیا یبرا لیبه آوردن دل ازیکل محسوب گردد. ن

 یبه تابلو لیتبد ینغز بجا مانده در ادب فارس راز آثا یاریتا آنجا که بس خوردیما به چشم م یشاعران و بزرگان ادب وانید

 .گرداندیمخاطب م شکشیرا پ یعیطب یهااز جلوه بایز ییشده و نما عتیاز طب یفردمنحصربه

ای با زیر ساخت مذهبی است که دین اسالم و مذهب تشیع از دیرباز در آن نفوذ فراوانی داشته که در این ایران جامعه

و شهرستان تاکستان از این  میان فرهنگ و ادبیات ایرانی و خاصه شعر نیز جلوه گاه مهمی برای بازتاب نمودهای دینی شده است

 (99، 1389.)طایفی،بین مستثنی نیست

ای به قدمت تمدن و فرهنگ بشری دارد. هرچند بنیاد و زیرساخت این گونۀ ادبی به ، پیشینه«ادبیات مذهبی»یا « ادبیات دینی»

های گردد، در گذر زمان و به تدریج قوام یافته است. در ایران نیز قدمت ادبیات دینی، به زمانمفهومی که امروزه به ذهن متبادر می

 .رسدبسیار کهن می

شمول باشد. به عبارت دیگر، به اقتضای یک دورة خاص، ای تدوین و خلق گردد که جهانرود ادبیات مذهبی باید به گونهن میگما

رود که در جوامع گوناگون باشد. از این رو، توقع می پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردمتولید نشده باشد. این ادبیات، باید 

 .مند، که هم بر تکنیک و هم مضمون احاطه داشته باشند، به این وادی گام نهندنویسندگان بسیار زبردست و توان

تحلیلگران این عرصه، بر این باورند که ادبیات مذهبی، نباید در انزوا و تنهایی شکل گیرد و برخاسته از ایدئولوژی و اندیشۀ انتزاعی 

 .ترین تحریف غیر کارشناسانه، خلق گرددی دینی، بدون کوچکهاباشد. این ژانر خاص، همچنین، باید با پشتوانۀ آراء و اندیشه

باید به این مسئله توجه داشت که در کتب الهی همچون قرآن کریم، مباحث مختلفی چون تاریخ، مسائل متفاوت زندگی، نوع و 

که قرار است نمایشگر چنین بینش انسان در تقابل با جهان هستی، روانشناسی، سیاست، اعتقاد... مطرح است. از این رو، ادبیاتی 

 .تواند قلمرو وسیعی را تحت نظارت خود داشته باشدای باشد، باید بسیار منعطف باشد؛ و میگستره

سازی ایفاء  نقش سرنوشت ْبر هیچ کس پوشیده نیست که ادبیات دینی، خاصه داستان آن، تا چه میزان در آگاه کردن مخاطب

 .کندمی



 

3 
 

باید اذعان داشت که تعریف مشخصی از ادبیات دینی تا کنون ارائه نشده است. آنچنان که متخصصین  درباره تعریف ادبیات دینی

گردد که القول تعریفی درباره داستان و انواع آن ارائه دهند. با این حال، ادبیات دینی به آثار مکتوبی اطالق مینتوانستند متفق

الهی و تاریخ پیامبران باشند. بر این اساس، برخی معتقدند: بهتر است به جای  کننده مضامین کتببیانگر دیدگاه و آراء، و منعکس

های منحصربه فرد آن اینکه در پی آن باشیم که تعریفی برای ادبیات دینی ارائه دهیم، باید در پی آن باشیم که کیفیت و ویژگی

 .را مشخص و ارزیابی کنیم

دانند؛ نظران اختالف نظر وجود دارد. برخی محدودة ادبیات دینی را بسیار کوچک میبندی ادبیات دینی نیز، میان صاحبدر گونه

گیرد. برخی، گسترة بسیار وسیعی را در گونه ادبیات های الهی و زندگی ائمه، در این وادی قرار میو معتقدند صرف بیان اندیشه

رتباط میان انسان و طبیعت، راز خلقت، رویدادهای دهند. همچون نشان دادن جایگاه انسان در نظام هستی، ادینی قرار می

 ...فراحسی، مبارزه با ظلم به اتکای دین و اخالق، معنویت

یات حق تعالی و رویدادهای غیبی در رویدادهای زمینی و گاه خیالی است که در جستن قرب در واقع، ادبیات دینی نمایاندن تجلّ

 .گونه آثار تقربش به حق بیشتر باشد، اثرش واالتر و ارزشمندتر خواهد بودگردد. هر چه پدید آورندة اینبه حق حاصل می

تنها  ران،یا یباختراز شمال  یامروزه در بخش یتا شمال خراسان گسترده بودند ول جانیاز آذربا یروزگار یتات یهاشیگو   

 الن،یگ ل،یالبرز، تهران، اردب ،یمرکز ن،یقزو یهادر استان هارهیجز نیاست. اجا مانده در منطقه به  یتات یهاشیاز گو ییهارهیجز

  (37، 1396،ی. )رحمانشوندیم دهید یشرق جانیاصفهان و آذربا ،یزنجان، خراسان شمال

قرار دارد. از  رانیا یفالت مرکز یشهر در شمال غرب نیاست. ا نیاستان قزو یهااز شهرستان یکی ادنیس ای تاکستان

و آوج  زهرانیو از غرب به شهرستان ابهر و از شرق و جنوب به شهرستان بوئ نیبه شهرستان قزو یطرف شمال و شمال شرق

. ندیگویسخن م یو حدود ده شهر و روستا در اطراف آن به زبان تات تان( مردم شهر تاکس7،1392 ،ی. )رحمانشودیمحدود م

  .رودیبه شمار م یشمال غرب یهااز زبان یزبان تات یهاشیکستان از گوتا ی( تات41،1377 ،ی)رحمان

 یآوا»به  توانیم سندهینو نیآمد. از آثار ا ایدر شهر تاکستان به دن132۵اسفند  امیپدرام شاعر تات زبان در س یعل      

 یهاالمثلداستان زد )ضرب ،یزاکان دیعب یپا یمنظومه جا ، رقص مهتاب،البالغهتاکستان(، نهج یتات )مجموعه اشعار به زبان تات

 .اشاره نمود «اریو منظومه سمک ع لو جما لهیتاکستان(، منظومه جم یتات

 ینظر یمبان -2

ای داشته و شهر تاکستان نیز از این امر جدا عنصر دین و مذهب در زیرساخت فکری جامعۀ ایران همواره نقش عمده

پذیرد؛ چرا که زیر ساخت این ها و حتی تحوالت مختلف در جامعۀما از دین تاثیر میمسایل، نگرشتوان گفت تمام نیست. و می

 جامعه مذهب است.
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تر در جامعه از موضوعات جلوة بیشخاطر ، در بدو امر بهقیام عاشوراو  موضوع مهدویتاعم از  مباحث دینی و مذهبی

  .در نظر گرفت قابل توجه در ادبیات مذهبیعنوان نقطه به و مهدوی اشعار حسینیاست. در کنار این امر  مذهبی اهمیت پر

 نیفرهنگ مردم ا هدبخوا یاگر کساست.  شهر تاکستان بوده موضوعات اصلی فرهنگی ةدر زمر ربازیاز د دین و مذهب

سخن انگور با فرهنگ تاکستان چون تار و  گری. به دابدی یاست، آگاه یشهر که تاکدار نیا یشهر را بشناسد الجرم از کشاورز

 نیب نای از است تاکستان شهر فرهنگ گرشهر که اشعارش ماالمال جلوه نیا یپدرام شاعر توانا علی .اندشده دهیدر هم تن یپود

 ریتا تاث میپژوهش برآن نیاست. ما در ا افتهیو در اشعارش نمود  رفتهیپذ ریتاث داری و مذهبدیناز  زین شانیو ا هنبود یمستثن

 یم.قرار ده یو بررس لیشاعر توانمند شهرستان تاکستان مورد تحل نیتاکستان را در اشعار  ا معارف مذهبی

 قیتحق نهیشیپ -3

صورت نگرفته است  یپدرام شاعر تات زبان تاکستان، تاکنون پژوهش یبر اشعار عل معارف مذهبی ریتأث یبررس نهیزم در

 .بپردازند یعلم قیتحق کیشده به  ادی نهیتا در زم دندیگرد بیموضوع، پژوهشگران ترغ نیدر خصوص ا یو با توجه به خأل مطالعات

   ها و هدف پژوهشداده یروش گردآور -4

 نیپدرام شاعر تات زبان تاکستان و به آداب و رسوم ا یبر اشعار عل معارف مذهبی ریتأث یپژوهش که به بررس نیا در

و  سلوم ای پیر ها از کتاباستفاده شده است. داده یلیتحل -یفیپرداخته و از روشِ توص یمنطقه در خصوص محصوالت کشاورز

پدرام  یبر اشعار عل مذهبیمعارف  ریتأث یاند. هدف از پژوهش بررسشدهثبت  اکستانپدرام شاعر تات زبان ت یرقص مهتاب اثر عل

   ت.شاعر تات زبان تاکستان اس

  هاداده لیتحل-5

ها، نوع های مختلف آن جامعه از معماری بناها، نامگذارینمود جلوه های مذهبی و دینی در یک جامعه را در صورت

توان معنوی هستند به راحتی میخوراک و پوشاک گرفته که صور مادی هستند تا به نگرش و باورها و عقاید هر فرد که صور 

 دریافت کرد. 

پذیرند ولی اگر مردم تاکستان پیروان حق و شجاعتند و تا زمانی که حقانیت چیزی بر ایشان آشکار نگردد آن را نمی

دفاع کنند نمونه این را در تعداد باالی شهدای این شهر در هشت سال برایشان آشکار گردد تا پای جان از آن دفاع میحقیقت 

توان دریافت. زمانی که اعراب تازه مسلمان با شعار اسالم گشایی ممالک دور و نزدیک را یکی پس از دیگری فتح مقدس می

دانستند و رفتارشان با شعارشان بیگانه بود کشور ایران نیز کردند، و گاه برخی از این سربازان از اسالم فقط شهادتین را میمی

کردند و تاکستان نیز از این بین جدا نبود. هرهای حکومت ساسانی یکی پس از دیگری سقوط میمورد حمله قرار گرفت و ش

آئین و روش پیشین خود ماندند. تا جایی که با ظلم و ستم  درها هنگامی که مردم تاکستان این رفتار دوگانه را دیدند تا مدت

مردان از دید. مردم تاکستان توانستند با ارتباط با این بزرگخلفا باعث مهاجرت علویان به سرزمین های دیگر همچون ایران گر
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نیز از در نقطه نقطۀ تاریخ تنها با آغوش باز آن را پذیرفتند بلکه تا پای جان جوهره حقیقی اسالم آشنا شوند آن هنگام بود که نه

 آن دفاع کردند. 

ها به دلیل قدرت فرهنگی سوی فرهنگمذهب تشیع که مشرب حقیقی اسالم محمدی است پس از پذیرفته شدن از 

دهد. این برخورد فرهنگی در تاکستان نیز به وقوع پیوست. هنگامی که باالیی که دارد تمام فرهنگ مقابل را تحت تاثیر قرار می

دها مردم تاکستان به مذهب تشیع درآمدند این فرهنگ در گوشت و خون آنان راه یافت. که در زیر به معرفی برخی از این نما

 خواهیم پرداخت:

های این فرهنگ اسامی فرزندان ها: مردم تاکستان پس از این که پیرو مذهب تشیع شدند جهت حفظ آرماننامگذاری

ها بیابیم. مثال فردی توانیم در وجه تسمیه اسمهای بزرگان و معصومین آراستند. ما این را به راحتی میو امکان مهم خود را به نام

آمد این نام را برایش برمیگذیدند. یا اینکه به محض والدت نوزاد یِ محرم، رجب، شعبان، رمضان، صفر به دنیا میکه در ماه قمر

خوانند اگر این آیه از سور مبارکۀ مریم، محمد، کوثر، عمران، مائده، یونس، یوسف، ابراهیم بود کودک را به نام ای را برایش میآیه

ی اظهار ارادت به بزرگان دینی نام فرزندشان را غالمرضا، غالمعلی، غالمحسن، غالمحسین، قربانعلی، نامیدند. یا برااین بزرگان می

 نهادند.پنجعلی و... می

مساجد:پس از پذیرش اسالم توسط اهالی تاکستان، مردم این شهر برای اظهار خلوص خود در حد وسع خود برای 

در این راه اقدام به ها موقوفات گسترده بود. بزرگان، مالکین و صاحبان ثروت گسترش و تثبیت آن کوشیدند. یکی از این کوشش

احداث مساجد نمودند. این اقدام آن قدر بزرگ بود که برای یک روستا )تاکستان پس از حمالت متعدد متجاوزان اتراک شرقی به 

گردید و هر محله گاه دو یا چند مسجد داشت. یک روستا بدل شده بود و از آن شکوه و جالل قبلی خبری نبود( بیست مسجد بنا 

راه، بک پرون قلعه، دینی قاراباغدینیجانی، رنگرزها، حاجقلی، حسنکه اسامی این مساجد عبارتنداز: سرخندق، سنگر، مالحسن

چهارباغ،  شهید رجایی، امام رضا امام خمینی، حجتی،هاشم، امام رضا حسین، امام جعفرصادق، جبار، بنیامام حسن، امام

 (32، 1376عباسی)رضا رحمانی، شهیدبهشتی، کال، شاه

ورزد نشان از خلوص ذاتی او در آن کار است. بسیاری از هنگامی که فردی عمر خود را به انجام امری اهتمام میعلما: 

های دور و ر سرزمینمردم تاکستان برای نشر و گسترش آئین تشیع زندگی خود را صرف آموختن علوم دینی و ترویج آن علوم د

 ها خواهیم پرداخت:نزدیک کردند. در اینجا به معرفی برخی از این افراد و خانواده

االسالم و االسالم و المسلمین حاج شیخ حسن آقا طاهرخانی، حجتاهلل حاج سید جمال موسوی تاکستانی، حجتآیت

اصغر فقیهی، شیخ عبدالرحیم اسفرورینی، اسفرورینی، شیخ علیاهلل شیخ محمد حسن المسلمین حاج سید مجتبی حسینی، آیت

االسالم شیخ االسالم حاج سید محمود ضیاآبادی، حجتشیخ عبدالکریم رحیمی اسفرورینی، شهید سید ابوالحسن خضری، حجت

السالم و المسلمین ااهلل شیخ علی محمدی تاکندی، حجترودی، آیتمحمد لشگری، آیت اهلل حاج شیخ محمدابراهیم محقق ورکه

االسالم حاج سید ذبیح اهلل موسوی االسالم سید عبدالوهاب موسوی ضیاآبادی، حجتشیخ علی اصغر محمدی تاکندی، حجت حاج
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هایی هم هستند که عمر خود را به تلمذ در راه دین ( اما خانواده89، 1390رودی)رضا رحمانی، لشگری، عالمه شیخ ابراهیم ورکه

 ادة تقوی و خاندان ایزدی.گذرانند؛ خانو

. مال اندبودههای قدیم این شهر هستند از دیرباز همه عالمان دین و مروجین آئین تشیع خانوادة ایزدی که از خانواده

الدین، شیخ عمادالدین ایزدی در قرن ششم در تاکستان از علمای دین بود و همین طور فرزندان و نوادگانش چون شیخ قطب

مال علی اکبر ایزدی مان، مال محمدباقر، مال سلیمان، مال محمد باقر، مال عبداهلل و فرزندش مال اسحاق، عالمه مرتضی، مال سلی

توان عالمه زرآبادی و عالمه رفیعی قزوینی که از سیادهنی)از مفاخر زمان، استاد وارسته، مجتهد دوران بوده که از شاگردان او می

اهلل، مال علی حسن و فرزندش فرزندانش میرزا ذبیح (1160، 1392)نقی افشاری،تواند برشمرد.(اند میاساتید امام خمینی بوده

آقا و شیخ مجید اشاره کرد. الزم به ذکر است که بانوان این خاندان نیز همچون پدران خویش به این کار مالتقی، مالعلی

 هاست که توانست در رشتۀ فقه درجۀ ارشد بگیرد.خانم رحمانی دختر شیخ مجید ایزدی یکی از آنپرداختند که مهریمی

 توان درویش بلبل و بلبل صفر را اشاره کرد.ای دارند میاز ذاکرین اهل بیت تاکستان که شهرت فرامنطقه

های قمری؛ اشعار علی پدرام را که به تاثیر از های مذهبی تاکستان در قالب ماهدر ادامه ضمن معرفی رسوم و آئین

 پردازیم.این شهر سروده شده می فرهنگ مذهبی

 ماه محرم:

های قمری با قیام کربال و شهادت امام حسین و هفتاد و دو تن از یارانش همراه است. که خود حرم به عنوان آغازگر ماهم

یک واقعۀ بسیار عظیم در مذهب تشیع است که کل جهان اسالم را تحت تاثیر خویش قرار داده است. از گذشته تا کنون 

کتاپرستان به ویژه مسلمانان و به صورت خاص شیعیان در یاد امام حسین و تصمیم و شاهکار بزرگشان هستند و آن را با ی

های خانشان نصب های مشکی را به نشانۀ عزا بر دروازهمردم تاکستان با آغاز محرم پرچم دارند.های گوناگون اظهار میصورت

خوانی و سینه های عزاداری با نوحهند و پس از آن دستهنکدینی دراین باره سخنرانی میند. در مسجد پس از نماز علمای نکمی

آئین تعزیه، ییما و نذری است که در اینجا به صورت های قابل توجه دراین باره در تاکستان ند. از رسمزپردازنی به عزاداری می

 مختصر اشاره خواهیم کرد.

راد با تشکیل دایره و گرفتن شال کمر یکدیگر و خواندن اشعار موزون در رسای ییما نوعی عزاداری است که در آن اف

 (230، 1390است.)رضا رحمانی، « یا اماما»زدند و این واژه مخفف عبارتساالر شهیدان بر سینه می

لی را های اصتعزیه به معنای متعارف، نمایشی است که در آن واقعه کربال بدست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت

امام حسین و مصائب اهل  شهادتشیعی، بیشتر درباره -شود. نوعی نمایش مذهبی و سنتی ایرانیبر دوش دارند، نشان داده می

بیت است. واژه تعزیه/تعزیت در ریشه به معنای توصیه به صبر کردن، خرسندی دادن و پرسش از بازماندگانِ درگذشتگان و در 

های موجود در کلیّت درونمایه(1398)سایت پروتال اهل بیت، .به معنای مجلس ترحیم است برخی مناطق ایران مانند خراسان

مرثیه از »چرخد. ها بر محور مرثیه میعمودی مشخص است. بیشتر درونمایه مجالس تعزیه بر اساس عنوان هر مجلس در محور
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سابقه دیرین  ایرانیکند. مرثیه در ادب خود را بیان می نظر ماهیت جزو ادبیات غنایی است زیرا شاعر در آن احساسات و عواطف

کرمی )« دارد و در نخستین دوران شعر فارسی، یعنی دوران رودکی دیده می شود و هم امروز هم در آثار شاعران معاصر رواج دارد

 (. 90 ،1394، و حجازی

کردند و آن را به سبب امام بین مردم قسمت میغذایی بود که اهالی به یاد « خرج امام »نذری یا به قول مردم تاکستان 

عنوان تبرک در وعده غذایی خود کردند و در طی سال به دانستند. افرادی بودند که خرج امام را خشک مییاد امام تبرک می

شتی را که به ریختند. نکته قابل توجه در یکی از مشاهدات به عمل آمده این است که فردی به نام قلیچ کربالیی شعبان آبگومی

از تولیدات خودش بود و این گونه باور داشت که با این کار امام حسین  خرج امام کرد، همۀ مواد مورد نیازعنوان نذر قسمت می

 بود. محصوالت دسترنجشدهد. گوشت و نخود و نان و سیب زمینی و... همگی از اش برکت میبه زندگی و خانواده

که دربارة واقعه کربال «محشرش بوردی حسین»با عنوان « سلوم ای پیر  »در کتاب علی پدرام  17در زیر به قطعۀ 

 پردازیم.سروده شده می

 ای جماعت کربالمون لشکرش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 ( ای جماعت به کربال لشکر آورده حسین/محشر آورده حسین)ترجمه فارسی:

 بوردی حسینمندری هفتاد دو شیر نرش بوردی حسین/محشرش 

 ( گویا هفتاد و دو شیر نر آورده حسین/محشر آورده حسین)ترجمه فارسی:

 شیعیون را مایۀ فخره، وقاره ام سپاه/افتخاره ام سپاه

 ( از برای شیعیان فخر و وقار است این سپاه/افتخار است این سپاه)ترجمه فارسی:

 تا قیومت کربال را مفخرش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 ( تا قیامت برای کربال فخر آورده حسین/محشر آورده حسینجمه فارسی:)تر

 نینوا بیداقه دار عباس نوم آور بومی/لشکر یاور بومی

 ( آور آمده/یار لشکر آمدهعلمدار کربال عباس نام)ترجمه فارسی:

 جا پیه عثمان و عون و جعفرش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 ( و عون و جعفر آورده حسین/محشر آورده حسیناش عثمان در پی)ترجمه فارسی:

 زینبه زارون بی قاسم تازه ذوما را کتی/دشمنش دس پا کتی
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 ( قاسم تازه داماد همراه فرزندان زینب به راه افتاده/دشمنش به دست و پا افتاده)ترجمه فارسی:

 شبه پیغمبر علی اکبرش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 ( اکبر آورده حسین/محشر آورده حسینعلی شبه پیغمبر)ترجمه فارسی:

 لشکر زینب حبیب بن مظاهر شیرگیر/پاوی ام پیر دلیر

 )ترجمه فارسی:زینب لشکر حبیب بن مظاهر شیرگاه/قیام کرده این پیر دلیر (

 مرحبا، رستم وارینچی یاورش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 محشر آورده حسین ()ترجمه فارسی:مرحبا همتای رستم یاور آورده حسین/

 ای فرات اشته امید حضرت سقا بومی/بشکه وین چی را بومی

 )تشنه لب، خشکیده کام اصغر آورده حسین/محشر آورده حسین(

 زارونش را مندری آب آورش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 (از برای کودکان آب آور آورده حسین/محشر آورده حسین)ترجمه فارسی:

 هم زین العابد بپایه/هم زارون هادربایهزینباش بوردی که 

 (زینبش را آورده که هم از زین العباد پرستاری کند/هم مراقب کودکان باشد)ترجمه فارسی: 

 هم شهیدون خمن را پیغمبرش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 ( هم برای خون شهیدان پیامبر آورده حسین/محشر آورده حسین)ترجمه فارسی:

 می تا وینا مظلومیتش/بشکسا حریتشاهل بیتش بی بو

 ( آمده با اهل بیتش تا ببینید مظلومیتش/نگاه کنید به حریتش)ترجمه فارسی:

 مندرین مباهلی را داورش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 ( گویی از برای مباهله داور آورده حسین/محشر آورده حسین)ترجمه فارسی:

 فیان رسوایرهپاوی ام آزاده تا مردونگی معنا یره/کو

 ( این آزاده قیام کرده تا مردانگی را معنا کند.کوفیان را رسوا کند)ترجمه فارسی:
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 معنی آزادگی را دفترش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین

 ( برای تفسیر آزادگی دفتر آورده حسین/محشر آورده حسین)ترجمه فارسی:

 ومای عزا دارون بایا تا همصدا خمن بربنوم/خاکه خوله سرزن

 (داران بیایید تا همصدا خون گریه کنیمعزاای )ترجمه فارسی: 

 وارینچی نوکرش بوردی حسین/محشرش بوردی حسین« پدرام»غمسرا

 ( 9۵،46و... )علی پدرام، ( همچو پدرام غمسرا نوکر آورده حسین/محشر آورده حسین)ترجمه فارسی:

 

 

 پردازیم.است، می«عاشوراعصر »علی پدرام با عنوان  18در زیر به قطعۀ 

 کربال ای کربال شاه شهیدون سر اکی/ شیعیون سرور اکی

 ( کربال ای کربال سر شاه شهیدان کجاست؟/سرور شیعیان کجاست؟)ترجمه فارسی:

 آ اوی بیداقه دس گر لشکر اکی/شیعیون سرور اکی

 ( آن بی علمدار، رهبر لشکر کجاست؟/سرور شیعیان کجاست)ترجمه فارسی:

 هراسون زینبه میرویجیه عباس ور/گای ایموم نعش سرگای 

 ( می دود زینب هراسان گاه نزد عباس/گاه بر سر نعش امام)ترجمه فارسی:

 نالی بی گای ماجیه اکبر اکی اصغر اکی/ شیعیون سرور اکی

 ( کجاست؟ اصغر کجاست؟/سرور شیعیان کجاست؟اکبر  ،گوید به نالهگاه می)ترجمه فارسی:

 لیال بی ناوا میرویجیه/گیسونش امویجیهامورآور ام 

 ( کنددود/گیسویش را میام لیال بی نوا این سو و آن سو می)ترجمه فارسی:

 سرزنون شیون یرون آمپرسیه اکبر اکی/ شیعیون سرور اکی

 ( پرسد اکر کجاست؟/سرور شیعیان کجاست؟سر زنان، شیون کنان می)ترجمه فارسی:
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 تازه ویه/ گورد مایه جا پیهحجله ده برمایه نالون قاسم 

 ( گرددنو عروس قاسم از حجله ناالن برآید/ و در پی او می)ترجمه فارسی:

 تا سراغ آنداریه که جاوه تاج سر اکی/شیعیون سرور اکی

 ( تا مگر یابد که او را تاج باالسر کجاست؟/سرور شیعیان کجاست؟)ترجمه فارسی:

 ین/کادریشه یا حسینهر دله ای ناله یه هر گوشه ده صد شور ش

 ( ای صد شور و شین/در کجایی یا حسینای هست و در هر گوشهدر هر دلی ناله)ترجمه فارسی:

 یارونی پس کابیشینده کربال لشکر اکی/شیعیون سرور اکی

 ( یارانت کجا رفتند؟ لشکریان کربال کجاست؟/سرور شیعیان کجاست؟)ترجمه فارسی:

 ه وین/ یا امیر المومنیناهل بیتی یا شهیده یا اسیره بشک

 ( اهل بیتت یا شهیدند یا اسیر، نگاه کن و ببین/ یا امیر المومنین)ترجمه فارسی:

 شیعیون سرور اکی جانشینی کادره پیغمبر یاور اکی/

 ( جانشینت کو؟ یاور پیغمبر کجاست؟ سرور شیعیان کجاست؟)ترجمه فارسی:

 تا« پدرام»خمن بواردن ای قلم فرواری وارین جیورا/ چشمیه 

 ( خون بباران ای قلم فواره آسا بعد از این/از چشم خود مثل پدرام)ترجمه فارسی:

 وای واویال مونه واتن شهیدون سر اکی/شیعیون سرور اکی

 ( با آه و واویال بگو سر شهیدان در کجاست؟ سرور شعیان کجاست؟)ترجمه فارسی:

 پذیرد.، شام غریبان حسینی و سوم امام پایان میعزاداری دهۀ اول محرم با برگزاری نماز ظهر عاشورا

و  اسالم)ص(، امام حسن ، شهادت پیامبریصفر: دومین ماه قمری است که در فرهنگ تشیع مصادف با اربعین حسین

یان گیرد. بانوان تاکستان پس از نیمه نخست محرم تا پاامام علی بن موسی الرضا است. به همین خاطر بسیار مورد توجه قرار می

داری می پردازند. عزاهای اداری با نام مکتبزهای عاداری در هیئتزو آقایان نیز به ع« روضۀ اباعبداهلل»صفر به برگذاری سفره

ها دو ماه پذیرد. الزم به ذکر است تاکستانیصفر پایان می 30صفر و پخش نذری در 28داری در عزاداری صفر با دسته های عزا

 کنند.احترام اهل بیت)ع( هیچ گونه مراسم شادی و عروسی برگذار نمیمحرم و صفر را به 
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های سوم و چهارم قمری ربیع نام دارند که مصادف با میالد پیامبر)ص( و امام جعفرصادق، والیت امام زمان)عج(، ربیع: ماه

دانند و شادی سعید می بیت ک برای اهلها ربیع را به دلیل اتفاقات مبارتاکستانیسالگرد ازدواج امام علی با حضرت زهرا است. 

 دهند.گیرند و مراسمات عروسی و شادی خود را مصادف با این روزهای نیک قرار میکنند و جشن میمی

 .مکنیاستاد پدرام با تاثیر پذیری از این وقایع چندین قطعۀ ادبی دارند که ما در اینجا به دو مورد اشاره می

 گردد:حمد)ص( اینچنین آغاز میسرودة شعر با عنوان میالد م

 های تلخ ناب امشب....ها زان بادهبیا در باز کن ساقی ز مینای شراب امشب/به من ده جام

 گه رقص است و پای کوبی که میالد است و مولودی/فکنده شور و شادی در دل هر شیخ و شاب امشب

 زد آفتاب امشبتابد/که گویی در حریم کعبه سر زمین بر آسمان مکه امشب نور می

 بارند بر دلدادگان عطر و گالب امشبتمام اختران هر یک گلستانند پنداری/ که می

 آیند غرق التهاب امشبمالئک از بهشت عدن پاکوبان و دست افشان/ به سوی مکه می

 (2۵، 139۵شویند احمد را به طشت زرناب امشب و...)پدرام،به دست حوریان تنگ بلور از آب کوثر بین/که می

 گردد:سرودة شعر با عنوان میالد دو سرچشمۀ نور اینچنین آغاز می

 شب میالد دو سرچشمۀ نور است امشب/غرب تا شرق جهان غرق سرور است امشب

 شب مزین به مه و سوسوی انجم شده است/آسمان یکسره گلخانۀ نور است امشب

 ر است امشبخفته در هالۀ شوق است در و بام حجاز/کوچه و برزن یثرب همه شو

 (26، 139۵تابد/حسرتش در دل صد قصر بلور است امشب و...)پدرام،پرتو عشق چو در کلبۀ ما می

های قمری جماد نام دارد. در ماه جماد ما شاهد شهادت سپس میالد حضرت جماد: پنجمین و ششمین از ماه از ماه

کنند و بر این ظلم جاری بر خاندان پیامبر دارد عزاداری می زهرا)س( هستیم مردم تاکستان شهادت این بانو که ایام فاطمیه نام

علی پدرام چندین قطعۀ کنند. کوبند و شادی میگریند و در والدت دخت پیامبر که مصادف با روز زن و روز مادر است پای میمی

 کنیم.زیبای شعری در همین راستا دارند. ما در اینجا به دو نمونه از این اشعار اشاره می

پردازند. بخشی از چهارمین قصیده پدرام است که در آن به ماجرای شهادت حضرت زهرا می«شهادت بانوی کوثر»قطعۀ

 آغاز این قصیده اینچنین است:

 ب و درد گرفتار و مضطر استاذعهرای اطهر است/جان از زامشب شب شهادت 
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 امشب درون سینه دلم را قرار نیست/سرتاسر وجود من از غم مکدر است

 رود/دامن ز اشک سرخ چو دریای احمر استخون دل از دو دیده چو سیالب می

 افسرده در چمن گل یاس سپید/از غم شکسته قامت سرو و صنوبر است

 واگراستناین نوشکفته گل که چنین پرپر اوفتاد/بلبل گرفته ماتم و قمری 

 (1۵۵، 139۵پدرام، ت و...)در ابر تیره ماه سیه پوش گشته است/جاری سرشک سرخ ز خورشید خاور اس

پردازند. بخشی از آغاز این قصیده می زهراحضرت  میالدمین قصیده پدرام است که در آن به دهچهار«کوثرمیالد»قطعۀ

 اینچنین است:

 ز نور آفرینش جان درخشید/ز خاک بوالبشر انسان درخشید

 مالئک آدمی را سجده کردند/کمال از پرتو سبحان درخشید

 گفت/طلوع عشق در کیهان درخشیدحق لوالک می به هنگامی که

 ز پیوند محمد با خدیجه/صفا در پاکی پیمان درخشید

 گل رخسار زهرا شد شکوفا /شکوه عصمت و ایمان درخشید

 (172، 139۵به یمن مقدم این نوشکفته/هزاران غنچه در رضوان درخشید و...)پدرام، 

درست است که همه  جهان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مسلمانانرجب هفتمین ماه قمری است که از منظر 

باره در این . پیامبر خداهستند اى ویژه برجستگى و امتیاز داراى رجب، ماه امّا ؛است آفرین جهان قدرت از پرتوى سال، هاىماه

.)شیخ رسد نمى آن عظمت پایه به ماهى هیچ که نامیدند «اصمّ » را آن سبب بدان و ؛است «األصمّ شهراهلل» رجب،: فرماید مى

ترین ماه ها نزد مسلمانان و شیعیان است. در این ماه پر فضیلت است که بعثت ( رجب یکی از پر مناسبت23، 1390صدوق، 

طور میالد با سعادت سه امام بزرگوار، امامان گیرند. همینخورد و مسلمانان جشن بعثت میحضرت رسول رقم می

اند و محمدتقی)ع(، در این ماه اتفاق افتاده است و ایرانیان میالد امیرالمومنین)ع( را روز مرد و پدر نام نهاده علی)ع(،محمدباقر)ع(

شوند. اهالی تاکستان نیز ماه گیرند. ماه رجب ماه بندگی است و مومنان سه شب از این ماه را در مساجد معتکف میو جشن می

کنند. در محافل کنند و برای مردان و پدران هدایا تهیه میدارند. پدران خود را تکریم مییدانند و آن را گرامی مرجب را عزیز می

. شاعر توانمد تاکستان پدرام نیز در اشعارش ماه رجب گیرند و برایش احترام قائلندکنند ،روزه میمحلی و خانودگی قرآن ختم می

ها که دربارة میالد حضرت علی و عید زمینه دارند که در اینجا به دو نمونه از آناند و اشعار مختلفی در این را بی نصیب قرار نداده

 پردازیم.بعثت است، می
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که دهمین قصیده از کتاب رقص مهتاب است دربارة میالد حیدر کرار سروده شده است. در اینجا « میالد علی)ع(»عنوان

 کنیم. به قسمتی از مطلع این قصیده اشاره می

 یه سرآمد/خورشید به بام خاور آمدظلمت ز شب س

 چون سیزده رجب درخشید/ماه شب چارده برآمد

 هنگام افول اختران شد/چون ماه دو هفته برتر آمد

 ز انبوه حریم کعبه آن روز/گویی که سپاه و لشگر آمد

 مستوره زنی میان مردم/ارزنده چو در و گوهر آمد

 (162، 139۵آمد و...)پدرام،او فاطمه دختر اسد بود/ رخشنده چو ماه و اختر 

 . پردازیممی این سرودهدربارة سروده شده است. در اینجا به قسمتی از « بعثت پیامبر اکرم»چهارپارة

 امین کعبع به آهنگ کوه و غار حرا/ز خانه رفت برون، با شتاب و ناآرام

 زد گامها به عزم متین/سوی شمال به شوق وصال میدرون کوچه و پس کوچه

 به زیر دو پای مبارکش خشنود/زمان به داشتن فخر آدمیت شادزمین 

 (24۵، 139۵)پدرام، داد، و...در آن سکوت فرو خفته در تمامی شهر/صدای گام محمد نوای خوش می

های اسالمی است و به ماه پیامبر اسالم مشهور است. در ماه شعبان، از عزیزترین ماهشعبان هشتمین ماه قمری است. 

های خجسته و فرخندة فراوانی است، میالد امام در این ماه میالدت. زیادی به مسلمانان توصیه شده اس عمال عبادیاین ماه ا

بندند ها شهر را آزین میاکبر و مهدی موعود، امام زمان)عج( در این ماه تاکستانیحسین، حضرت عباس، امام سجاد، حضرت علی

ها ها و سخنرانیکنند و در مساجد مولودی خوانیکنند و عروسی و شادی میپخش میها شیرینی و شکالت و در معابر و خیابان

  دانند.کنند و خود را در شادی اهل بیت شریک میمی

 پردازیم.ای برای امام زمان دارند که به بخشی از آن میسروده علی پدرام در سرودة یا امام زمون به زبان تاتی تاکستان

 آقاجون/جمی را وعدی آدای آقاجونیا ایموم زمون آی 

 ( یا امام زمان ای آقاجان/برای جمعه وعده دادی آقاجان)ترجمه فارسی:

 شونارو مپومه رای آقاجون/قربونی کی واتن مای آقاجون

 ( پیمایم آقاجان/فدایت شوم بگو کی می آیی آقاجان؟شب و روز راهت را می)ترجمه فارسی:
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 هامون بومه نه نومیشهیا اموم زمون کادریشه/جمه 

 ( یا امام زمان در کجایی؟/جمعه بازآمد تو نیامدی)ترجمه فارسی:

 ای خدا غم دله کو قراره/ماتمش سینه ده آشکاره

 ( ماتمش در سینه آشکار است/ای خدا غم به دل قدرت کوه است)ترجمه فارسی:

 چشممه چشمه راهی دویاره/پاک امیده همیش انتظاره

 ( شمم دیده به راهی پدیدار است/همه امید و همه انتظار استدر چ)ترجمه فارسی:

 یا اموم زمون کادریشه/جمه هامون بومه ته نومیشه

 ( یا امام زمان در کجایی؟ جمعه بازآمد تو نیامدی)ترجمه فارسی:

بخش از دارند که به «عباس جوانمرد»ای برای حضرت عباس با عنوانهمچنین پدرام، این شاعر چیره دست تات، سرده

 آن خواهیم پرداخت:

 چو عباس جوان بنشست بر اسب/ ز خیمه تاخت با یک نیشتر اسب

 چو مشک آب را در دست بگرفت/تو گویی شد ز عزمش با خبر اسب

 به ایمای علمدار حسینی/به سوی علقمه گرداند سر اسب

 به مهمیزی که از فیرتبر او زد/همانند هما بگشود پر اسب

 ای شد از بصر اسبز خیمه/ نهان در لحظهجدا در آِن واحد شد 

 (1۵1، 139۵)پدرام، ، و...تاخت/به عزم آب مرد پر هنر اسببه صد امید بس جانانه می

ماه رمضان در دین  کنند.گیرند و عبادت میمسلمانان این ماه را روزه میاست.  قمری هایاز ماه ماهنام نهمین رمضان

عنوان ماهی که در آن  ماه به ، از اینقرآن درو به ماه بندگان خدا، ماه میهمانی خدا و... مشهور است.  اسالم ماهی مبارک است

مردم تاکستان این ماه را همچون سایر  گردیده.ماه واقع ، در اینشب قدر مسلمانان معتقدند که .شودمیقرآن نازل شده، یاد 

ها این ماه را ماه برابری و برادری می دانند به همین خاطر در شوند. تاکستانیگیرند و به عبادت مشغول میمسلمانان روزه می

افطاری گذارند و در مساجد خود را روی هم میهای . افراد پولشودگسترده میافطاری  بساطو شودزیاد میاین ماه صله رحم 

اند در کنند. نکتۀ قابل توجه آن است که افرادی که در طول سال بنا به هر دلیلی از پرداختن به امور مذهبی غافل بودهپخش می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1
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مشغول صیغل دادن به گزارند. مساجد تاکستان در این ماه ماالمال از نمازگزارانی است که گیرند و نماز میماه رمضان روزه می

 روح خویش هستند.

های تاکستان در روز میالد کریم اهل بیت امام های قدر از لطف دیگری برخوردارند. نانواییاما میالد امام حسن و شب

تاکستان بزرگوار را زنده نگاه دارند. مردم کنند تا با این کار بتوانند یاد آن امام حسن مجتبی نان را به صورت صلواتی توزیع می

گیرند و عبادت خوانند و قرآن به سر میکنند و دعای جوشن کبیر میهای قدر را همچون سایر شیعیان تا صبح احیا میشب

های عزاداری و کنند. مردم تاکستان روز بیست و یکم ماه رمضان که همانا روز شهادت امام علی)ع( است را با برگزاری دستهمی

 کنند.فطار به خصوص پخش شیر به یاد این امام رئوف هستند و آن را عزاداری میپخش نذری در وقت سحری و ا

علی پدارام این شاعر شیفتۀ اهل بیت برای بیان اظهار ارادت خود به امام علی)ع( کل کتاب نهج البالغه که حاوی سخنان 

اثر بقدری وزین است که مورد استقبال بی نظیری  اند. اینگرانقدر این امام رئوف است را به صورت برگردان فارسی به نظم درآورده

اند. در جای جای این کار بزرگ را ستودهقرار گرفته. آیت اهلل علی اسالمی امام جمعه شهرستان تاکستان بر آن مقدمه نوشته و 

بخشی از قصیده ایشان با خورد. در این جا به آثار گرانقدر پدرام ردپای ارادت بر ائمه اطهار به ویژه امام علی)ع( به چشم می

 پردازیم.که در رثای این امام معصوم سروده شده می«علی چه گفت»عنوان

 سوز و غم جانگزا چه گفت؟های خسته علی با شما چه گفت؟/ از درد سینهای نخل

 روزها چه گفت؟ رنجیده جان و خسته دا از دست روزگار/از شام فتنه و ستم

 کفر/این ناخدای کشتی دین با خدا چه گفت؟در لُجّۀ خیانت و خیزاب 

 از ربع قرن صبر و سکوت و مقاومت/این اسوی مقاوم دردآشنا چه گفت؟

 (1۵8، 139۵)پدرام، از پهلوی شکستۀ زهرا چه شکوه داشت/این دل شکستۀ از ستم اشقیا چه گفت؟، و...

مون قرآن دارند که در اینجا بخشی از آن با مض« منشور وحی»زول وحی در شب قدر غزلی با عنوانهمینطور به سبب ن

 آوریم.را می

 امر شد تنها نه بت کز بت پرستی بشکند/رسم و آیین کهن پیغمبر منصور وحی

 بهر اتمام مکارم آمد و اخالق نیک/ورنه از اسالم جز این کی بود منظور وحی

 ر وحیتا سعادت را نصیب ما کند مسطو«/ما یسطرون»سوگند نازل گشت و بر«قلم»بر 

 (147، 139۵ماالمال شد از شور وحی)پدرام،«پدرام»تا نگاه از شوق در دریای بعثت موج زد/سینۀ
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عبادت است، عیدی است که مومنان نتیجۀ یک ماه و مین ماه قمری است که آغاز آن با عید فطر عید بندگی شوال ده

دسته راهی مساجد دستههای تمیز و زیبایشان با لباسبینند. در صبحگاه روز عید فطر مردم تاکستان عبادت و بندگی را می

کنند. آورند. و معموال نهار روز عید را در کنار بزرگ خانواده و خاندان میل میشوند و نماز عیدفطر را به جای میشان میمحله

های کمیته امداد د وگرنه به صندوقکنند و اگر در خانوادة خود فرد نیازمند بود آن را به او هدیه دهنها ذکات فطره را جمع میآن

 .اندازندمی

 پردازیم.نگاهی به این عید سعید و فرخنده دارند که در اینجا به بخشی از این غزل می«شب عید»علی پدرام در غزل

 های خسته استشب عید است و جان از رنج رسته است/زمان شادی دل

 ته استبه عزم کوچ، ماه روزه امشب/یقین رخت سفر یکساله بس

 گاهی رفته شسته استفروشان/سراسر جلوهچراغانی است کوی می

 (147، 139۵)پدرام، است، و...خدا را شکر ساقی مست و پیروز/به رقص و دلبری از جای جسته

های قمری هستند. در این ایام به غیر از مراسم حج که بزرگترین الحجه یازدهمین و دوازدهمین ماه از ماهالقعده و ذیذی

القعده و عید سعید وقایع گوناگون دیگری چون: میالد امام رضا و حضرت معصومه در ذی افتداتفاق میگردهمایی مسلمانان جهان 

خانۀ خدا را در ذی القعده راهی  قربان، عید سعید غدیر، سالگرد ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا است. مردم تاکستان زائرین

اند اگر جا آوردههای گذشته این فریضه را بهروند، حاجی هایی که سالکنند و در ذی الحجه به استقبالشان میبیت اهلل الحرام می

مچنین تاکستان کنند. هکنند و در بین فامیل، همسایگان، دوستان و نیازمندان تقسیم میبتوانند در عید قربان گوسفند قربانی می

. مثال دهۀ کرامت که از میالد امام رضا تا میالد حضرت کنندمی های این ایام را عزیز دانسته و جشن و شادیسایر مناسبت

کنند و یا مراسم عروسی خود را، مقارن با سالگرد کنند، شربت و شیرینی در معابر و مساجد تقسیم میمعصومه را جشن برپا می

 کنند. با حضرت زهرا را که روز ازدواج است، برگذار می ازدواج حضرت علی

های فرخنده را با اهل بیت به شاد است این شادی را با اشعار زیبای چاک اهل بیت نیز این اعیاد و روزپدرام شاعر سینه

 خواهیم پرداخت.اند جا به برخی از اشعار ایشان را که به این مناسبت سروده شدهکند در اینخود با همگان سهیم می

 «:در آستان حرم نبوی»بخشی از سرودة 

 سالم ای سرور و ساالر افالک/سالم ای شهسوار ای شاه لوالک

 به پابوست رسیدم از رهی دور/که در قرب تو گردد عشق ادراک

 نظر بر این غالم مخلصت کن/ببین کز شوق دارد پیرهن چاک

 رگه پاکخواهم بسایم/رخ ناپاک براین دجسارت بین که می
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 (147، 139۵)پدرام، چگونه سر نهم بر آستانت/که در اینجا فلک افتاده بر خاک، و...

 «:قربانگه منا»بخش از سرودة

 شبی که زلف تو را نافۀ خطا گفتم/هنوز غرق گناهم که این خطا گفتم

 به پیش روی تو خورشید زرّه را ماند/من از برابری این و آن چرا گفتم

 و شد مسیحا دم/سحر که قصۀ زلف تو با صبا گفتم هوا عبیر برافشاند

 به وصف قامت تو نام سرو را بردم/دراین اراده چه تشبیه نابجا گفتم

 (107، 139۵)پدرام، ز خاک درگه تو دیده روشنایی یافت/عجب نباشد اگر ترک توتیا گفتم، و...

 «:میالد امام رضا)ع(»قصیدةبخش از 

 بیار/مطربا بنشین و از دل نغمۀ شادی برآردرپی ساقیا برخیز و جام عشق پی

 ها بر من بنوشانید از آن لعل مذاب/تا بشوید از دل غمگین من زنگار و غبارجرعه

 خواند چو هنگام بهاردر شگفتم تا چه شد یا رب در این فصل خزان/بلبل خوش نغمه می

 یارآورد باد صبا از کوی دهد مرغ سحر پیغام شادی و نشاط/بوی خوش میمی

 برد باد صبا از کف زمام اختیاررباید عقل و هوش از سر نسیم صبحدم/میمی

 شماررقصند گویی اختران بیتابد به آهنگ سرور/شاد میماه امشب نور می

 کند هر بندة پرهیزگارریا/شادمانی میغرقه در شورند و عشرت بندگان بی

 ند در این گلستان پایدارای زیبنده در باغ والیت گل نمود/تا طراوت را کغنچه

 روز میالد امام هشتمین یعنی رضاست/عالم عالم محمد رهبر واال تبار، و...

پدرام این شاعر خوش قریحه و با ذوق تاکستانی از مضامین و محتواهای شیعی چون: مبارزه با شایان ذکر است علی

عتقادات، مبارزه با نفس پرستی، تالش برای آزادی و آزادگی و... استبداد، مبرزه با تزویر و دورویی، مالمت دورویان، پایبندی به ا

لیکن آنچه مسلم  ها مقال و مقام دیگری مطلبد و از حوصلۀ این بحث خارج است.های متعددی دارند که پرداختن به آنسروده

مذهبی بخشی از فرهنگ سازد. مباحث و موضوعات است علی پدرام از فرهنگ تاکستان ساخته شده و فرهنگ تاکستان را می

 اند.تاتی تاکستان است و پدرام توجه خاصی به این قسمت داشته و در اشعار به نیکی منعکس ساخته
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 گیرینتیجه -6

ها  کند تا از چگونگی زندگی افراد و روابط حاکم بر زندگی آنشناخت آداب و رسوم و فرهنگ هر جامعه به ما کمک می

که افراد این جامعه در . این اطالعات ممکن استتت مربوط به گذشتتتۀ یک جامعه بوده یعنی ایندستتت آوریم اطالعات زیادی به

ها بوده و های آنها و کوشتتشاند و فرهنگ کنونی حاصتتل تالشهای متمادی با هم زندگی کردهگذشتتته چگونه در طول ستتال

 ی زندگی جمعی خود تالش نمایند. بهبود شیوهها روز به روز بر گیری از این تالشاند با بهرهها توانستهکه آناین

ها، ها، رسمبه بیان آئین اعتقادات مذهبی و دینیایم با بیان تأثیرپذیری آداب و رسوم تات از در اینجا سعی نموده

خواندن آن با بخشی از . خواننده با اند بپردازیماند و بر مردم تاکستان تاثیرات فراوان گذاشتهها و... که از دین اثرپذیرفتهنگرش

وجود  گردد و در خواننده این انگیزه را بهشود و این آشنایی باعث ایجاد ارتباط صحیح  با این مردم میاین آداب و رسوم آشنا می

مندان به ی نگارندگان به عالقهتر دربارة این آداب و رسوم، فرهنگ و اشعار اقوام مختلف همت گمارد. توصیهآورد که بیشمی

های مختلف فرهنگ و عوامل تأثیرگذار بر آن است. این امر سبب فرهنگ و رسوم اقوام مختلف ایرانی انجام پژوهش بر روی قسمت

 شود.ها میداشتن آنریزی جهت زنده نگاهشناخت ما از این اقوام و برنامه

 منابع فهرست
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(متن شناسی قدمگاه انجم در تعزیه ایران. مجله متن شناسی ادب فارسی. 1394)رضاعلی؛ حجازی، سیدعلیکرمی،عباس

 7دوره 4اصفهان:شماره

 (. رقص مهتاب. قزوین: انتشارات اقاقیا.139۵پدرام، علی )

 .اقاقیا. قزوین: انتشارات سلوم ای پیر(. 139۵پدرام، علی )

 http://www.islamicartz.com/story/n9K9lKP4jOigxAVDv0SELT9HNeH09li949wIYhGKDFE: پروتال اهل بیت سایت

http://www.islamicartz.com/story/n9K9lKP4jOigxAVDv0SELT9HNeH09li949wIYhGKDFE

